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LIÇÕES DE MARIANA E BRUMADINHO PARA O
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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Os rompimentos das barragens de Mariana e
Brumadinho descortinaram o que está em jogo
quando ocorrem catástrofes ambientais de tamanha
proporção. Os danos são muitos e gravíssimos: perda
de vidas humanas às centenas, devastação da
biodiversidade em grandes extensões de território
(espécimes vegetais e animais terrestres e aquáticas),
modificações permanentes em ecossistemas naturais
e nos já alterados pela ocupação humana, perdas
materiais pessoais e corporativas, perdas de emprego
e renda, danos à imagem do país, entre outros.
À luz de todos esses efeitos deletérios,
recoloca-se a polêmica discussão sobre a revisão dos
procedimentos de licenciamento ambiental. Ora, toda
e qualquer atividade ou empreendimento gera
impactos negativos a serem mitigados, compensados
ou ambos. Já os impactos positivos, são obviamente
desejados. Entre estes, podem ser listados a geração
de emprego e renda, os investimentos em melhorias
infraestruturais na comunidade do entorno, o
aumento da arrecadação de impostos, a diversificação
da atividade produtiva, entre outros. Contudo,
situações como as recentemente vividas nas áreas de
mineração de Minas Gerais deixam claro que os
impactos positivos não podem ter maior relevância do
que o potencial de dano que, no limite, a atividade
venha a causar. Veja, uma catástrofe ambiental é um
dano
potencial
para
certas
atividades,
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independentemente de o risco ser baixo, médio ou
alto. Pode nunca ocorrer. Impacto negativo é fato.
Ocorrerá durante a instalação e a operação do
empreendimento, por mais simples que este seja. A
concessão de uma licença ambiental, portanto, deve
ser justificada pelo entendimento de que o balanço
dos impactos decorrentes é largamente positivo e que
os efeitos negativos são suportáveis. Mas como
justificar o licenciamento de atividades com potencial
danoso catastrófico?
É preciso dizer que danos ambientais e sociais
da ordem dos que vimos nos casos mineiros
definitivamente não são esperados quando do
licenciamento ambiental, ainda que sejam identificados
como potenciais e considerados para a exigência de
monitoramentos, planos de contingência e planos de
emergência, como condicionantes de licença.
Então, como colocar a proposta de simplificação
do licenciamento ambiental para atividades de maior
impacto negativo certo (aquele que irremediavelmente
ocorrerá) e maior dano potencial (aquele que pode ou
não ocorrer)? Hoje, o estado de comoção é tamanho
que dificilmente haveria adesão. Pelo contrário, a
sociedade clama pelo endurecimento da legislação de
licenciamento e fiscalização.
Há anos, porém, pelo menos duas correntes
vêm se destacando na análise do que é possível fazer
para agilizar o licenciamento ambiental. A primeira
corrente defende a adoção de procedimentos mais
simples para alguns setores, eventualmente agrupando
fases ou licenciando por região. No setor químico
brasileiro, por exemplo, que se notabiliza por boas
práticas de segurança operacional e controle ambiental,
é altamente regulado e tem um código de conduta
consolidado, há proposta de uso de autodeclarações
para a renovação de licenças de operação 1.
Além do know-how setorial, adquirido ao longo
dos muitos anos de operação, os proponentes da
simplificação enxergam pelo menos outras três situações
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que justificariam a adoção de novos procedimentos de
licenciamento: 1) a profusão de estudos de impacto
ambiental já protocolados nos órgãos competentes, os
quais serviriam de referência para novos licenciamentos
nas mesmas áreas e com as mesmas características; 2) a
falta de estrutura dos órgãos ambientais para o
licenciamento, que teriam poucos analistas para tantos
processos; e 3) a própria percepção dos analistas de sua
alta exposição a ações judiciais de responsabilização em
caso de danos ambientais causados pelos
empreendimentos por eles licenciados, o que lhes traria
insegurança e, por isso, rigor excessivo nas exigências
feitas para a concessão da licença.
A segunda corrente defende que antes de se
propor a simplificação dos procedimentos em função
da falta de estrutura dos órgãos ambientais, deve-se,
sim, fortalecer estruturalmente essas instituições,
tanto em termos de pessoal como de equipamentos e
tecnologias. Assim, as avaliações dos pedidos de
licença seriam agilizadas, atendendo-se em menor
prazo os anseios dos empreendedores e garantindo-se
uma avaliação mais segura em cada licenciamento,
uma vez que não haveria sobrecarga desses
profissionais.
As discussões nesse contexto colocam em
campos
antagônicos
desenvolvimentistas
e
ambientalistas. Contudo, é razoável admitir que
ambos os grupos estejam interessados na preservação
ambiental, ainda que por motivos diferentes. Afinal, o
empreendedor
não
deseja
assumir
riscos
desmesurados de causar danos variados com sua
atividade, consciente de sua penalização conforme
dispõem o Código Penal (Decreto-Lei Federal nº
2.848/1940), a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal
nº 9.605/1998), o Código Civil (Lei Federal nº
10.406/2002), outras normas legais e infralegais e o
próprio julgamento da sociedade.
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Os ambientalistas, por sua vez, não são contra
o desenvolvimento econômico, mas exigem que as
interações das atividades licenciadas com os meios
ambiental e social sejam as mais sustentáveis
possíveis, e com condições mínimas aquém das quais
não se pode admitir o licenciamento.
No caso municipal, a competência de
licenciamento ambiental é ocorrente apenas para
empreendimentos e atividades cujo impacto é local, ou
seja, cuja área de influência direta não ultrapasse os
limites territoriais do município2. Isso, por si só, induz
ao entendimento de que é mais factível a adoção de
procedimentos simplificados de licenciamento pelo
município, nos limites de sua competência3. Observese, porém, que diversas atividades licenciadas por esse
ente são consideradas de alto impacto, em função de
seu porte, potencial poluidor e natureza, requerendo
análise criteriosa dos riscos ambientais e sociais
decorrentes.
Enfim, o país precisa responder se deseja
continuar a conviver com atividades capazes de
produzir danos incontroláveis, da magnitude daqueles
provocados pelos eventos de Mariana e Brumadinho.
O licenciamento é ferramenta chave nessa discussão.
Não se deve perder de vista, contudo, a existência de
passivos ambientais com alto potencial danoso em
áreas urbanas densamente povoadas, para o que são
necessárias ações urgentes de controle, fiscalização e,
sempre que possível, descomissionamento.
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